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KONSUMENTSKYDD

EU:s konsumentskyddsåtgärder syftar till att skydda de europeiska konsumenternas hälsa,
säkerhet samt ekonomiska och rättsliga intressen, var de än är bosatta, vart de än reser och var
de än handlar inom EU. EU:s lagstiftning på detta område omfattar både fysiska transaktioner
och e-handel, och innehåller såväl allmänna bestämmelser som bestämmelser om specifika
produkter, t.ex. läkemedel, genetiskt modifierade organismer, tobaksprodukter, kosmetika,
leksaker och sprängämnen.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 114 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

— Se till att alla konsumenter inom unionen – var de än är bosatta, vart de än reser och var
de än handlar inom EU – har ett bra gemensamt skydd mot risker och hot mot sin säkerhet
och sina ekonomiska intressen.

— Öka konsumenternas förmåga att försvara sina egna intressen.

RESULTAT

A. Skydd av konsumenternas hälsa och säkerhet
1. EU-åtgärder på området folkhälsa och tobak (se faktablad 5.5.3)
2. Livsmedel (se faktablad 5.5.5)
3. Läkemedel (se faktablad 5.5.4)
4. Allmänt produktsäkerhetssystem och marknadskontroll
Genom direktiv 2001/95/EG inrättades ett allmänt produktsäkerhetssystem som innebär att alla
konsumentprodukter som släpps ut på marknaden – även om de inte omfattas av sektorsspecifik
lagstiftning – måste följa vissa normer när det gäller upplysningar till konsumenterna, åtgärder
för att undvika säkerhetsrisker, övervakning av produktsäkerheten och säkerställande av
spårbarhet. Om en produkt utgör ett allvarligt hot som kräver snabba åtgärder måste den berörda
medlemsstaten omedelbart informera kommissionen med hjälp av Rapex, ett system för snabbt
informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen.
5. Säkerheten hos kosmetiska produkter, explosiva varor för civilt bruk och leksaker
Kosmetikadirektivet (direktiv 76/768/EEG) och alla dess ändringar och anpassningar har
ersatts av EU:s kosmetikaförordning (förordning (EG) nr 1223/2009). Genom denna förordning
garanteras kosmetiska produkters säkerhet och även konsumentskyddet genom krav på
ingrediensförteckningar och informativ märkning. De flesta bestämmelserna i den nya
förordningen började gälla den 11 juli 2013. Säkerhetskrav för explosiva varor för civilt bruk och
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liknande produkter (såsom pyrotekniska produkter) anges i direktiven 93/15/EEG, 2008/43/EG
och 2004/57/EG och i beslut 2004/388/EG, nyligen omarbetade genom direktivet om explosiva
varor för civilt bruk (2014/28/EU) och direktivet om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU). Krav
på leksakers säkerhet (t.ex. mekaniska risker, giftighet och brandfarlighet eller säkerhetskrav på
leksaker i livsmedel) föreskrivs i direktiv 2009/48/EG. Europeiska standardiseringskommittén
(CEN) reviderar och utvecklar de relevanta standarderna.
6. Europeiska system för kontroll och informationsutbyte
Genom besluten 93/683/EEG och 93/580/EEG inrättades ett europeiskt system för information
om olyckor i hemmet och på fritiden (Ehlass), som är ett system för insamling av uppgifter
om hem- och fritidsolyckor, och ett gemenskapssystem för informationsutbyte om hälso- och
säkerhetsrisker vid användning av vissa produkter (undantaget läkemedel och produkter för
kommersiellt bruk).
B. Skydd av konsumenternas ekonomiska intressen
1. Informationssamhällets tjänster, elektronisk handel och elektroniska och
gränsöverskridande betalningar
I e-handelsdirektivet, direktiv 2000/31/EG, behandlas det ansvar som leverantörer som
är etablerade i EU har i fråga om onlinetjänster (mellan företag, mellan företag och
konsumenter och tjänster som utförs gratis för mottagaren och finansieras exempelvis
genom reklamintäkter eller sponsring), elektroniska transaktioner via internet (interaktiv
distansförsäljning av varor och tjänster och särskilt inköpscentraler på internet) och
annan internetverksamhet såsom nyhetstjänster, databaser och finansiella tjänster, tjänster
från auktoriserade yrkesutövare (såsom advokater, läkare, revisorer och fastighetsmäklare),
underhållningstjänster (video på begäran), direktreklam, annonsering och internetleveranser.
Genom direktiv 97/5/EG om gränsöverskridande betalningar och förordning (EG) nr 2560/2001
om gränsöverskridande betalningar i euro garanteras att avgifterna för gränsöverskridande
betalningar i euro (gränsöverskridande kreditöverföringar, gränsöverskridande elektroniska
betalningstransaktioner och gränsöverskridande checkar) är desamma som de avgifter som
gäller för betalningar i samma valuta inom en medlemsstat.
2. Television utan gränser
Genom direktiv 89/552/EEG (ändrat genom direktiv 2007/65/EG) garanteras fri rörlighet för
sändningstjänster samtidigt som vissa mål av allmänintresse behålls, såsom kulturell mångfald,
rätt till genmäle, konsumentskydd och skydd av minderåriga. Bestämmelserna gäller bland
annat reklam för alkoholhaltiga drycker, tobak och läkemedel, teleshopping och program som
innehåller pornografi eller extremt våld. Evenemang med stor betydelse för samhället ska sändas
gratis och okodat, även om betal-tv-kanaler har köpt ensamrätten.
3. Avtal om distansförsäljning och avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, försäljning av
varor och garantier, oskäliga villkor i avtal
Den 13 juni 2014 ersatte direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) av den 25 oktober
2011 rådets direktiv 85/577/EEG och direktiv 97/7/EG om standardbestämmelser för
gemensamma aspekter på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Genom det
direktivet ändrades även rådets direktiv 93/13/EEC om oskäliga villkor i konsumentavtal
och direktiv 99/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed
förknippade garantier. Det stärkte konsumenternas rättigheter, fastställde bestämmelser om
konsumentinformation, reglerade ångerrätten och harmoniserade vissa avtalsbestämmelser.
Genom direktiv 2002/65/EG regleras distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.
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4. Otillbörliga affärsmetoder och jämförande och missvisande reklam
Genom direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter förbjuds vilseledande och aggressiva metoder, ”oskälig
behandling” (såsom försäljning under påtryckningar, vilseledande marknadsföring och
otillbörlig reklam) och verksamhet där tvång används som säljmetod (oavsett var köp eller
försäljning sker). Direktivet omfattar även kriterier för att avgöra om det rör sig om aggressiva
affärsmetoder (trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan) och en ”svart lista” över otillbörliga
affärsmetoder. Genom direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam förbjuds
vilseledande reklam. I direktivet fastställs också under vilka villkor jämförande reklam tillåts.
I ett meddelande av den 27 november 2012 (COM(2012)0702) föreslog kommissionen att
direktiv 2006/114/EG skulle ses över för att täppa till kryphålen i lagstiftningstexten och
fokusera på problemet med oseriösa katalogföretag.
5. Ansvar för bristfälliga produkter och prisuppgift
I direktiv 85/374/EEG, som ändrades genom direktiv 99/34/EG, infördes principen om objektivt
eller strikt skadeståndsansvar från tillverkarens sida vid skador som orsakas av bristfälliga
produkter. En konsument som lidit skada och önskar ersättning måste inom tre år styrka
skadan, bristen hos produkten och orsakssambandet mellan skadan och bristen. Enligt direktiv
98/6/EG om jämförpris är försäljare skyldiga att ange försäljningspris och pris per måttenhet
för att förbättra och förenkla pris- och mängdjämförelser mellan produkter på marknaden.
Direktiv 1999/44/EG medför konsumentvarugarantier genom att ålägga näringsidkare som
säljer konsumentvaror i EU att återställa felaktigheter som fanns vid tidpunkten för leveransen
och som visar sig inom två år.
6. Konsumentkredit
Direktiv 2008/48/EG syftar till att skapa en enhetlig skyddsnivå för konsumenternas rättigheter
på den inre marknaden. Enligt direktivet ska konsumenterna i god tid innan ett avtal ingås förses
med begriplig information, och denna information ska även ingå som en del av kreditavtalet.
Kreditgivare ska använda samma standardiserade europeiska konsumentkreditinformation,
dvs. ett formulär som innehåller all information om avtalet, inklusive kreditkostnaden och den
effektiva årsräntan. Konsumenterna har möjlighet att dra sig ur kreditavtalet utan att ange något
skäl till detta inom en period av 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. De har också möjlighet
att när som helst återbetala sin kredit i förtid. I detta fall kan kreditgivaren begära en skälig och
objektivt motiverad kompensation.
7. Paketresor och tidsdelat boende i fast egendom
Direktiv (EU) 2015/2302 skyddar de centrala rättigheterna för konsumenter vid bokning av
paketresor (inbegripet rätten till fullständig information före bokningen, rätten att överföra
bokningen på en annan resenär om man själv inte kan åka och rätten till återbetalning och
hemtransport i händelse av arrangörens obestånd) och andra former av sammanlänkade resor,
t.ex. en egen kombination från en webbplats med flyg och hotell eller hyrbil.
I direktiv 2008/122/EG om avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter,
återförsäljning och byte behandlas säljarens skyldighet att lämna upplysningar om avtalets
innehåll och konsumentens rätt att inom 14 kalenderdagar frånträda avtalet utan att ange
något skäl och utan kostnad. Direktivet innehåller också en checklista för information innan
avtalet ingås, inklusive användning av standardformulär som finns tillgängliga på alla EU-
språk. Den 12 mars 2014 antog parlamentet förslaget till direktiv om paketresor och assisterade
researrangemang, genom vilket direktiv 90/314/EEG kommer att upphävas.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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8. Luftfart
Genom förordningarna (EG) nr 261/2004 och (EG) nr 2027/97 (med ändringar) infördes
gemensamma regler för ersättning och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och
inställda eller kraftigt försenade flyg samt om flygbolagens skadeståndsansvar (för passagerare
och bagage) vid olycksfall. I förordning (EEG) nr 2299/89 (med ändringar) om datoriserade
bokningssystem för lufttransportprodukter fastställdes skyldigheter för systemleverantören
(som ska ge alla flygbolag tillträde till tjänsterna på likvärdiga villkor) och för flygbolagen
(som ska rapportera in uppgifter med samma omsorg och lika snabbt till alla system). Genom
förordning (EEG) nr 2409/92 infördes gemensamma kriterier och förfaranden för att fastställa
de biljettpriser och tariffer som tas ut av flygbolag för flygtjänster inom gemenskapen. I och
med förordning (EG) nr 2320/2002 (med ändringar) infördes gemensamma skyddsregler för
den civila luftfarten till följd av attentaten den 11 september 2001.
9. Energimarknader
Det tredje paketet för EU:s energimarknadslagstiftning (från 2009) antogs i syfte att förbättra
den inre energimarknadens funktionssätt och lösa strukturella problem. Paketet omfattar
fem huvudsakliga områden, däribland ökad insyn på slutkundsmarknaderna till gagn för
konsumenterna. Direktiv 2012/27/EU ger energianvändarna bättre möjligheter att själva hantera
sin energianvändning genom att de enkelt och kostnadsfritt ges tillgång till information om
användningen genom individuella mätare. Direktiv 2010/30/EU syftar till att säkerställa att den
komplexa informationen om de avsedda hushållsapparaternas energianvändning och prestanda
anges på ett synligt och läsbart sätt, så att konsumenterna kan fatta inköpsbeslut på bättre
grunder och därmed välja de effektivaste apparaterna. På EU:s inre energimarknad har alla
unionsmedborgare rätt att få sina hem anslutna till energinät och fritt välja bland de gas- och
elleverantörer som tillhandahåller sina tjänster i deras respektive område.
10. Nätverket för europeiska konsumentcentrum (ECC-nätverket eller ”Euroguichets”) och
portalen Ditt Europa
ECC-nätverket erbjuder konsumenter information och stöd i samband med gränsöverskridande
transaktioner. Detta nätverk samarbetar även med andra europeiska nätverk, särskilt FIN-Net
(för finansiella tjänster), Solvit (för den inre marknaden) och det europeiska rättsliga nätverket
på privaträttens område.
På portalen Ditt Europa tillhandahålls konsumenter omfattande information om
avtalsrättigheter, internet och telekom, bank och försäkring, eventuella otillåtna metoder, el och
gas samt konsumenttvister[1].
C. Skydd av konsumenternas rättsliga intressen
1. Förfaranden för alternativ tvistlösning och tvistlösning online
Förfaranden för alternativ tvistlösning är mekanismer för tvistlösning utanför domstol som
hjälper konsumenter och näringsidkare att lösa konflikter, oftast genom en tredje part, t.ex. en
medlare, skiljedomare eller ombudsman. I rekommendation 98/257/EG, beslut nr 20/2004/EG
och rådets resolution 2000/C 155/01 av den 25 maj 2000 fastställs de principer som ska följas i
förfaranden för alternativ tvistlösning och som syftar till att garantera den enskilde konsumenten
billigare och snabbare rättsmedel. Direktiv 98/27/EG om förbudsföreläggande för att skydda
konsumenternas intressen (med ändringar) harmoniserar befintlig unionsrätt och nationell rätt
och, för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, introducerar möjligheten att ”ansöka
om förbudsföreläggande”, vilket hos behörig domstol på nationell nivå kan göras mot utländska

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm
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näringsidkare som gjort sig skyldiga till överträdelser. Direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013
om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister ger konsumenterna en möjlighet att vända sig
till alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet vid alla typer av avtalstvister med företag i
fråga om inhemska eller gränsöverskridande online- eller offlineköp.
Förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online gör det möjligt
för konsumenter och näringsidkare inom EU att lösa tvister som uppstår vid inhemska och
gränsöverskridande onlineköp, detta med hjälp av en EU-omfattande tvistlösningsplattform som
sedan februari 2016 är öppen för anslutning från alternativa tvistlösningsorgans sida.
2. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och skyldigheten för de
nationella myndigheterna att samarbeta
I och med beslut 2001/470/EG inrättades ett europeiskt rättsligt nätverk för att förenkla
tillvaron för medborgare som berörs av gränsöverskridande tvister genom förbättrade system
för rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i frågor på privaträttens område och genom
praktisk information som underlättar tillgången till rättslig prövning. Genom förordning
(EG) nr 2006/2004 inrättades ett nätverk för nationella myndigheter med ansvar för att EU:s
konsumentskyddslagstiftning efterlevs på ett effektivt sätt. Direktivet innebär även att de
nationella myndigheterna sedan den 29 december 2005 är skyldiga att samarbeta för att garantera
att EU-lagstiftningen efterlevs och – för att förhindra överträdelser – använda lämpliga rättsliga
instrument som t.ex. förbudsförelägganden vid överträdelser inom unionen.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

I och med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare medbeslutandeförfarandet) och
utvidgningen av de områden där lagstiftning ska antas med kvalificerad majoritet i rådet
har Europaparlamentet fått befogenhet att aktivt delta i utvecklingen och stärkandet av
EU:s konsumentskyddslagstiftning så att jämvikt skapas mellan marknadernas intressen
och konsumenternas intressen. Exempelvis antog parlamentet den 23 juni 2011 med en
överväldigande majoritet (615 röster för, 16 röster emot och 21 nedlagda röster) direktivet
om konsumenträttigheter, genom vilket konsumenternas rättigheter när det gäller distansavtal
och avtal utanför fasta affärslokaler stärktes, ökad pristransparens infördes, förmarkerade
rutor förbjöds och bestämmelserna om tillhandahållande av information om digitalt innehåll
förtydligades, för att stärka förtroendet hos de europeiska konsumenterna. Den 13 februari
2013 lade kommissionen, på parlamentets begäran, fram paketet om produktsäkerhet och
marknadskontroll, som syftar till att förbättra medlemsstaternas system för marknadskontroll.
Parlamentet antog paketet i kammaren den 15 april 2014. Parlamentet spelade också en central
roll när det gällde att utvidga räckvidden för förordningen om tvistlösning online i syfte att göra
det möjligt för Europas invånare att på enkla och överkomliga sätt lösa rättsliga tvister.
Utöver att anta lagstiftning diskuterar parlamentet regelbundet konsumentskyddsfrågor, vilket
resulterar i resolutioner som inte avser lagstiftning, såsom resolutionen av den 4 februari 2014
om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och resolutionen av den 23 oktober
2012 om passagerares rättigheter inom alla transportsätt.
Se studien EU Mapping: Overview of IMCO related legislation – utarbetad för parlamentets
utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) – för mer detaljerad information[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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